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Scrambling als object shift

  
hanS BroekhuiS*

Abstract

This article argues that certain forms of scrambling of nominal objects should be analyzed in a similar 

way as so-called object shift in the Scandinavian languages. The differences between the intended 

form of scrambling and object shift (as well as the differences concerning object shift between the 

individual Scandinavian languages) will be accounted for by appealing to an optimality-theoretic 

evaluation of the output representations of the computational system postulated by the minimalist 

program. 

• 1  Inleiding

De voorbeelden in (1) laten zien dat het IJslands een zekere vrijheid kent in de plaatsing 
van de nominale argumenten ten opzichte van de zinsadverbia.1 Dit verschijnsel wordt 
meestal verantwoord door aan te nemen dat het nominale object over het adverbium 
heen naar links kan worden verplaatst, als aangegeven in (1b). Deze verplaatsing, die sinds 
Holmberg (1986) object shift genoemd wordt, is onderworpen aan een aantal condities. 
Eén daarvan is pragmatisch van aard: het verplaatste object dient deel uit te maken van de 
presuppositie (“oude” informatie) van de zin; object shift is uitgesloten wanneer het object 
behoort tot de focus (“nieuwe” informatie) van de zin. 

(1)  a Jón keypti  ekki  bókina   bókina ⊂ focus
   Jón kocht  niet het boek
  b Jón keypti bókina

i
 ekki t

i
 
   

bókina ⊂ presuppositie

*    Hans.Broekhuis@home.nl. Met dank aan de externe beoordelaar van dit artikel en de gastredactie van de 

discussierubriek voor hun uitgebreide commentaar op een eerdere versie van dit artikel. Tevens wil ik Guido 

Vanden Wyngaerd bedanken voor zijn bereidheid als respondent voor dit artikel op te treden.

1   Zinsadverbia zoals het modale adverbium waarschijnlijk modificeren de gehele zin, die daarom in de regel 

geparafraseerd kan worden met behulp van het templaat Het is ADV zo dat S. Naast zinsadverbia zijn er ook 

VP-adverbia, zoals het adverbium van wijze nauwkeurig, die alleen het verbale predicaat modificeren; de zin kan 

daarom in de regel geparafraseerd worden met behulp van een ... en pronomen + doet dat + adv templaat.
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Merk op dat de noties presuppositie en focus niets te maken hebben met de noties bekend 
of onbekend aan de hoorder: het feit dat er een definiete NP wordt gebruikt impliceert 
immers dat de hoorder weet om welk boek het gaat. De noties hebben eerder te maken 
met de vraag of de referent van de NP al dan niet deel uitmaakt van (“geactiveerd” is in) 
het gesprek: een voorbeeld als (1a) kan bijvoorbeeld gebruikt worden als antwoord op een 
vraag als Wat heeft Jón niet gekocht? terwijl (1b) eerder antwoord geeft op een vraag als Wie 
heeft het boek niet gekocht?1

 Object shift is ook onderworpen aan een reeks syntactische condities die sinds  
Holmberg (1986) grondig onderzocht zijn. Zo kan object shift bijvoorbeeld niet plaatsvin-
den in complexe werkwoordconstructies als (2), met als gevolg dat voorbeeld (2a) ambigu 
is: het object kan zowel behoren tot de presuppositie als tot de focus van de zin. 

(2)  a Jón hefur  ekki  keypt   bókina.  ambigu
   Jón heeft  niet  gekocht  het boek
  b *Jón hefur bókina

i
 ekki keypt t

i   —

In het Nederlands vinden we ook een vorm van objectverplaatsing die meestal scrambling 
wordt genoemd, hoewel we daarbij wel moeten opmerken dat deze term een parapluterm 
is die ook voor andere dan de hier bedoelde verplaatsing gebruikt wordt (zie bijv. Neeleman 
1994 en Webelhuth 1989/1992). De hier bedoelde vorm van scrambling is uitsluitend 
mogelijk met nominale2 objecten, wordt gekarakteriseerd door het feit dat er geen gemar-
keerd accentpatroon gebruikt wordt en is onderworpen aan dezelfde pragmatische condi-
tie als object shift in het IJslands: scrambling is alleen mogelijk als het object behoort tot 
de presuppositie van de zin (zie bijv. Verhagen 1986). De voorbeelden in (4) laten echter 
zien dat scrambling in het Nederlands verschilt van object shift in het IJslands doordat het 
ook mogelijk is in complexe werkwoordconstructies.

(3)  a Jan koopt waarschijnlijk het boek.   het boek ⊂ focus
  b Jan koopt het boek

i
 waarschijnlijk t

i
.   het boek ⊂ presuppositie

(4)  a Jan heeft waarschijnlijk het boek gekocht.  het boek ⊂ focus
  b Jan heeft het boek

i
 waarschijnlijk t

i
 gekocht.

 
het boek ⊂ presuppositie

Dit verschil heeft er toe geleid dat vaak aangenomen wordt dat object shift en scrambling 
verschillende soorten verplaatsing zijn; zie bijvoorbeeld Vikner (1994/2006). In dit arti-
kel zal ik echter betogen dat object shift en scrambling wel degelijk van hetzelfde type 
zijn: we zullen in paragraaf 2.5 zien dat beide verplaatsingen worden “getriggerd” door 
de naamvalskenmerken op het werkwoord en derhalve A-verplaatsingen zijn; zie bijv. 
Vanden Wyngaerd (1988/1989). Tevens zal ik een verklaring proberen te geven voor een 

2    Er bestaat helaas een hardnekkig misverstand, dat zijn oorsprong vindt in Neeleman (1994) en Vikner (1994), 

dat de hier bedoelde vorm van scrambling ook van toepassing is op prepositionele objecten. Scrambling van 

PPs vertoont echter geheel andere eigenschappen dan de hier bedoelde vorm van scrambling. Zo worden 

gereduceerde definiete objectpronomina als ’m bijvoorbeeld verplicht verplaatst, terwijl PPs als met ’m dat juist 

niet mogen; zie Broekhuis (2008: 67ff.). 
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aantal van de geobserveerde verschillen tussen object shift en scrambling. We zullen ver-
der zien dat het hieronder gepresenteerde voorstel gezien kan worden als een gedeeltelijk 
formalisatie van de interactie tussen de door Jansen (2009) en Haeseryn (2009) besproken 
principes uit Haeseryn e.a. (1997).

• 2  het theoretisch apparaat

In deze paragraaf zal ik het theoretische apparaat introduceren dat nodig is voor de beschrij-
ving van object shift en scrambling. Ik doe dit aan de hand van soms erg vereenvoudigde 
voorbeelden en streef ernaar de bespreking zo kort mogelijk te houden, wat ook mogelijk 
is doordat ik al eerder in Gramma/ttt (Broekhuis 1997/1999) en Nederlandse Taalkunde 
(Broekhuis 2001/2005) de theoretische achtergrond en empirische onderbouwing van een 
aantal recente ontwikkelingen binnen de generatieve grammatica uitgebreid besproken 
heb. Omdat in deze artikelen object shift en scrambling ook al ter sprake kwamen, kan dit 
artikel in zeker opzicht gezien worden als voortzetting en voorlopige afsluiting van deze 
reeks artikelen. In aanvulling hierop wil ik graag vermelden dat veel van het materiaal uit 
deze artikelen (alsmede uit een aantal artikelen in niet-Nederlandstalige tijdschriften) in 
Broekhuis (2008) bij elkaar gebracht is in één overkoepelende studie. 

2.1  Taalverwerving

Eén van de leidinggevende vragen binnen het generatieve onderzoek van de laatste vijftig 
jaar is hoe het mogelijk is dat een kind binnen een periode van pakweg tien jaar in staat 
is (de grammatica van) zijn moedertaal te verwerven. Gezien de complexiteit van het te 
leren object en de soms geringe kwaliteit van de talige input uit zijn omgeving, de zgn. pri‑
maire taaldata, is het aannemelijk dat het kind een speciale genetische aanleg heeft om taal 
te leren. De standaardopvatting over taalverwerving binnen de generatieve grammatica 
is dan ook dat elk kind de beschikking heeft over een aangeboren Universele Grammatica 
(UG), die de klasse van mogelijke natuurlijke talen definieert en het beginstadium S

1
 van 

de taalverwerving vormt. Taalverwerving komt er op neer dat het kind uitgaande van UG 
door blootstelling aan de primaire taaldata via een aantal tussenliggende stadia een min of 
meer stabiel eindstadium S

n
 (de doeltaal) bereikt; zie Chomsky (1965). 

(5)  S
1
 (UG)  S

2
  ....  S

n-1
  S

n
 (doeltaal)

De centrale vraag van het generatieve onderzoek is wat de substantiële inhoud van de UG 
is en in Broekhuis (2001) heb ik al laten zien dat daar in de loop der jaren verschillende 
antwoorden op gegeven zijn. In het recente minimalistische programma, dat grofweg 
begint met de studies die verzameld zijn in Chomsky (1995), en dan met name hoofdstuk 
3 daaruit, wordt als methodologische richtlijn aangenomen dat UG alleen bestaat uit ope-
raties die minimaal noodzakelijk zijn om de uitingen in een taal te produceren. Dit heeft 
er uiteindelijk toe geleid dat aangenomen wordt dat UG slechts twee structuurbouwende 
operaties beschikbaar maakt, die ik hier zal aanduiden met de Engelse termen Merge en 
Move; feitelijk vertonen deze twee operaties zoveel overeenkomsten dat soms wordt aan-
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genomen dat ze twee verschijningsvormen zijn van één enkele operatie, maar dat zal ik 
hier niet verder bespreken.

2.2  Merge

De operatie Merge kan gezien worden als de moderne tegenhanger van de herschrijfregels 
in eerdere versies van de generatieve grammatica. Waar de herschrijfregel A  B C postu-
leert dat een syntactische categorie A “herschreven” kan worden als de verbinding van de 
twee syntactische categorieën B en C, vormt de operatie Merge uit B en C de categorie A: 
anders dan de herschrijfregels impliceert Merge dus een bottom‑up-derivatie. De abstracte 
structuur in (6a) wordt gevormd door Merge van het hoofd X en zijn complement, gevolgd 
door Merge van de aldus gevormde woordgroep met de specificeerder van X. Merk op dat 
aangenomen wordt dat de aldus gevormde woordgroepen eigenschappen van het hoofd X 
overnemen, wat hier uitgedrukt wordt door ze resp. X′ en XP te noemen (de zogenaamde 
projecties van X). Een meer concreet voorbeeld van de structuur in (6a) is gegeven in (6b); 
merk op dat de notatie V′ staat voor een projectie van V waarin nog niet alle argumenten 
aanwezig zijn, terwijl VP staat voor een projectie met een volledig gesatureerd predicaat 
V, d.w.z. een projectie waarin alle argumenten van V aanwezig zijn. Het is aannemelijk te 
veronderstellen dat Merge getriggerd wordt door de noodzaak om het predicaat te satu-
reren (Hornstein 2001). Merk op dat ik voor het leesgemak de noties subject en object 
gebruik, maar dat dit strikt genomen onjuist is: we moeten eigenlijk spreken over NPs die 
fungeren als, respectievelijk, agens en thema. 

(6)   • Saturatie van een predicaat
  a [

XP
 specificeerder [

X′ X complement]]
  b [ 

VP
 Subject [

V′ V Object]]

Merge is niet alleen nodig om een predicaat te verbinden met zijn argumenten maar kan 
ook gebruikt worden om gesatureerde predicaten te modificeren: dit is geïllustreerd in 
(7), waarin ADV staat voor “adverbiale zinsbepaling”. Merk op dat de toevoeging van een 
zinsadverbium het label van de gemodificeerde projectie niet wijzigt: zowel voor als na de 
adjunctie hebben we te maken met een gesatureerd predicaat XP.3 

(7)   • Modificatie van een gesatureerd predicaat 
  a [

XP
 Adjunct [

XP
 specificeerder [

X′ X complement]]]
  b [ 

VP
 ADV [ 

VP
 Subject [

V′ V Object]]]

Er wordt aangenomen dat de structuren in (6) en (7) puur hiërarchisch van aard zijn: 
de lineaire volgorde van de verschillende elementen moet nog worden vastgesteld in de 
fonologische component. In navolging van Kayne (1994) neem ik aan dat UG een algo-
ritme bevat dat de hiërarchische structuren vertaalt naar een lineaire structuur. Hoewel er 

3    Het hier gegeven adjunctievoorstel is niet oncontroversieel: er zijn bijvoorbeeld ook voorstellen waarin adverbia 

gegenereerd worden als specificeerder van speciale functionele projecties (Cinque 1999), waarnaar Vanden 

Wyngaerd verwijst in zijn reactie op dit artikel.
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geen consensus bestaat over de precieze vorm van dit algoritme, zal ik hier zonder verdere 
argumentatie aannemen dat een hiërarchische structuur als (7a) fonetisch gerealiseerd 
wordt in de daar gegeven volgorde adjunct – specificeerder – hoofd – complement; zie Broekhuis 
(2008: §2.3) voor een uitgebreide bespreking. Concreet betekent het bovenstaande dat 
uit de UG volgt dat transitieve zinnen van alle natuurlijk talen een “onderliggende” SVO-
volgorde hebben: dit is dus een gegeven dat het taallerend kind niet hoeft af te leiden uit 
de primaire taaldata, maar kan gebruiken voor de analyse van de uitingen in de primaire 
taaldata. 

2.3  Move

Natuurlijk geldt niet voor alle talen dat zij normaal gesproken een SVO-patroon vertonen: 
er zijn bijvoorbeeld ook talen met een SOV- of VSO-patroon. Dit betekent dat het kind 
moet zien uit te vinden hoe de oppervlaktestructuur van de doeltaal wordt afgeleid. Hier 
doet de operatie Move, die gezien kan worden als de moderne tegenhanger van de ver-
plaatsingstransformaties in eerdere versies van de generatieve grammatica, zijn intrede: 
het kind moet achterhalen welke verplaatsingen er in de doeltaal plaatsvinden.
 Functionele hoofden spelen een cruciale rol bij het beregelen van verplaatsing, maar 
voordat ik dat kan laten zien, moet ik eerst iets zeggen over de semantische functie van 
deze elementen. Functionele hoofden verschillen van lexicale hoofden als V doordat 
het geen predicaten zijn, d.w.z. geen argumenten nemen, maar aanvullende informa-
tie aan de structuur toevoegen. Het inflectionele hoofd I, bijvoorbeeld, introduceert de 
finietheidskenmerken van de zin. Deze kenmerken vallen uiteen in twee soorten, die 
relevant zijn voor resp. het werkwoord (de zgn. V-kenmerken) en het subject van de zin 
(de N-kenmerken). Wanneer I finiet is dan bevat het een temporeel V-kenmerk [±past], 
waarmee de persoonsvorm gecreëerd kan worden, en een N-kenmerk [+case:nom], dat 
verantwoordelijk gesteld kan worden voor toekenning van nominatiefnaamval aan het 
subject. Merk voor de volledigheid op de naamvalskenmerken universeel zijn maar dat ze 
in sommige talen (zoals het Nederlands) niet morfologisch uitgedrukt worden. 
 Aangenomen wordt dat de kenmerken op een functioneel hoofd alleen geïnterpreteerd 
kunnen worden in relatie met een lexicale categorie; de kenmerken op een functioneel 
hoofd F dat samengevoegd wordt met een syntactisch object S, moeten binnen S een 
element vinden waarmee ze geassocieerd kunnen worden. Concreet betekent dit dat het 
V-kenmerk [+past] in (8a) binnen de VP op zoek gaat naar een werkwoordstam V waar-
mee het geassocieerd kan worden. Deze associatie wordt formeel vormgegeven door aan te 
nemen dat V een corresponderend niet-gevalideerd (u = unvalued) V-kenmerk bevat dat 
door het kenmerk op I een waarde toegekend krijgt, als in (8b): dit proces van associatie 
wordt Agree genoemd (Chomsky 2000). Er lijkt een tendens te zijn om elementen die in 
een Agree-relatie staan ook in een lokale relatie te plaatsen: het kenmerk op het functio-
nele hoofd trekt de werkwoordstam bij wijze van spreken aan, wat leidt tot V-verplaatsing, 
als in (8c). Op soortgelijke wijze gaat het N-kenmerk [+case] op I op zoek naar een NP 
die naamval nodig heeft, als in (8d): vervolgens kan deze NP verplaatst worden naar de 
specificeerderpositie van IP, als in (8e). 
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(8)  a [
I′ I[+past][+case:nom]

 [ 
VP

 ADV [ 
VP

 subject
[case:u]

 [
V′ V[upast]

 object]]]]
  b [

I′ I[+past][+case:nom]
 [ 

VP
 ADV [ 

VP
 subject

[case:u]
  [

V′ V[+past]
 object]]]]  (Agree)

  c [
I′ V+I

[+past][+case:nom]
 [ 

VP
 ADV [ 

VP
 subject

[case:u]
 [

V′ tV
 object]]]]  (Move)

  d [
I′ V+I

[+past][+case:nom]
 [ 

VP
 ADV [ 

VP
 subject

[case:nom]
 [

V′ tV
 object]]]] (Agree)

  e  [
IP
 subject

[case:nom]
 [

I′ V+I
[+past][+case:nom]

 [ 
VP

 ADV [ 
VP

 t
subject

 [
V′ tV

 object]]]]] (Move)

De centrale idee is dat Agree een noodzakelijke voorwaarde is voor Move. Het is echter 
belangrijk te benadrukken dat Agree geen voldoende voorwaarde is voor Move, d.w.z. dat 
het niet altijd het geval is dat elementen die in een Agree-relatie staan ook in een lokale 
relatie geplaatst worden; talen kunnen bijvoorbeeld verschillen ten aanzien van de vraag 
of ze de verplaatsingen in (8c&e) (verplicht) toepassen of niet. 
 De vraag of de relevante verplaatsingen plaatsvinden, kan eenvoudig beantwoord 
worden door te kijken naar de relatieve plaatsing van het werkwoord en het subject ten 
aanzien van de zinsadverbia. Neem aan dat al het voorafgaande juist is en beschouw de 
voorbeelden in (9): het feit dat de persoonsvorm in (9a) moet volgen op het zinsadver-
bium often ‘vaak’ laat dan zien dat het Engels geen V-naar-I heeft, terwijl het feit dat de 
persoonsvorm in (9b) moet voorafgaan aan het zinsadverbium souvent ‘vaak’ laat zien 
dat het Frans deze hoofdverplaatsing wel heeft; zie Emonds (1978), Pollock (1989) en 
Chomsky (1995) voor een gedetailleerde bespreking. 

(9)  a  [
IP
 John [

I′ I[-past]
 [

VP
 often [

VP
 t

John
  sees

[-past]
 Mary]]]]  (Engels: Agree)

  b  [
IP
 Jean [

I′ voit+I
[-past]

 [
VP

 souvent [
VP

 t
Jean

 t
voit

 Marie]]]] (Frans: Agree + Move)

Variatie kan ook binnen één enkele taal voorkomen. Dit wordt geïllustreerd voor de ver-
plaatsing van het subject in de Nederlandse zinnen in (10); het feit dat het subject Jan 
zowel voor als achter het zinsadverbium geplaatst kan worden, suggereert dat de verplaat-
sing naar de specificeerder van IP optioneel is. Negeer voor het moment de volgorde van 
het werkwoord en het object binnen de VP; ik bepreek die in de volgende paragraaf 2.4.4

(10) a dat [
IP
 —  [

I′ I[+case]
 [ 

VP
 waarschijnlijk [ 

VP
 Jan zijn huis verkoopt]]]]] (Agree)

  b  dat [
IP
 Jan [

I′ I[+case]
 [ 

VP
 waarschijnlijk [ 

VP
 t

Jan
 zijn huis verkoopt]]]]]  (Agree + 

Move)

Wanneer we aannemen dat we met het bovenstaande op het juiste spoor zitten, dan moet 
het voor het taallerend kind niet te moeilijk zijn om vast te stellen wat de opties in zijn 
doeltaal zijn: voorbeelden als (9) en (10) komen veelvuldig in de primaire taaldata voor, 
zodat het kind relatief gemakkelijk kan vaststellen of zijn doeltaal al dan niet (verplichte) 
V-naar-I of subjectverplaatsing heeft. 

4    De reviewer merkt terecht op dat het subject altijd aan VP-adverbia als snel of vriendelijk voorafgaat. We zullen 

in paragraaf 2.5 zien dat dit komt doordat deze adverbia lager in de structuur worden aangehecht dan de 

zinsadverbia en ook lager dan het onderwerp. Dit verschil zal ook een belangrijke rol spelen in de discussie met 

Vanden Wyngaerd. 
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2.4   Objectverplaatsing en taaltypologie

De bespreking hierboven is nog steeds sterk vereenvoudigd en onvolledig. Zo hebben we 
het alleen nog maar over werkwoord- en subjectverplaatsing gehad en nog niet over het 
feitelijke onderwerp van dit artikel: objectverplaatsing. Wanneer de eerdere stelling dat 
alle talen een onderliggende SVO-volgorde hebben juist is, dan moet er noodzakelijk zoiets 
zijn als objectverplaatsing om de juiste woordvolgorde van zogenaamde SOV-talen af te 
leiden. We moeten daarom aannemen dat de zin tenminste één N-kenmerk bevat dat het 
object kan aantrekken. Omdat het werkwoord accusatiefnaamval toekent aan het direct 
object, ligt het natuurlijk voor de hand om aan te nemen dat het werkwoord een naam-
valskenmerk bevat en dat dit verplaatsing van het object kan bewerkstelligen. Om verwar-
ring te voorkomen, wil ik hier alvast opmerken dat we in paragraaf 2.5 zullen zien dat er 
reden is aan te nemen dat het werkwoord bestaat uit een licht werkwoord v een lexicale 
wortel V en dat aangenomen wordt dat het naamvalskenmerk bij v hoort. Gemakshalve 
laat ik dit voorlopig nog even terzijde.
 Wanneer de eerdere stelling dat een hoofd het element waaraan het naamval toekent 
graag als zijn specificeerder heeft ook voor V en zijn object geldt, dan hebben we hier een 
probleem omdat de specificeerderpositie van de VP al door het subject gevuld is. Dit pro-
bleem kan echter opgelost worden wanneer we in navolging van bijvoorbeeld Ackema e.a. 
(1992), Grimshaw (1997) en Nash en Rouveret (1997) aannemen dat in dergelijke geval-
len een nieuwe projectie kan worden gevormd door verplaatsing van zowel het werk-
woord als het object, als in (11c). De nieuw gevormde projectie, waarvoor ik de door Nash 
en Rouveret geïntroduceerde naam proxi-projectie zal gebruiken (Grimshaw gebruikt de 
term “uitgebreide” projectie), is weer een VP omdat hij het verplaatste werkwoord als 
hoofd heeft dat opnieuw projecteert.5

(11)  a [
VP

 ADV [
VP

 subject [
V′ V[+case:acc]

 object
[+case:u]

]]]
  b [

VP
 ADV [

VP
 subject [

V′ V[+case:acc]
 object

[+case:acc]
]]]   (Agree)

  c [
VP

 object
[+case:acc]

 [
V′ V[+case:acc]

 [
VP

 ADV [
VP

 subject [
V′ tV

 t
object

]]]]] (Move)

Merk op dat het feit dat object shift in het IJslands geen OV-volgorde oplevert, het gevolg 
is van het feit dat het werkwoord net als het subject later in de derivatie doorverplaatst 
naar het inflectionele hoofd I, zoals kort weergegeven is in (11d-f).

(11)  d [
I′ I [VP

 object [
V′ V [

VP
 subject [

V′ tV
 t

object
]]]]]

  e [
I′ V+I [

VP
 object [

V′ tV
 [

VP
 subject [

V′ tV
 t

object
]]]]]

  f [
IP
 subject [

I′ V+I [
VP

 object [
V′ tV

 [
VP

 t
subjec

t [
V′ tV

 t
object

]]]]]]

5    De aanname dat objectverplaatsing in (11) de vorming van een proxi-projectie afdwingt, is opnieuw niet 

oncontroversieel: Chomsky (1995: hfdst.4) neemt bijvoorbeeld aan dat projecties meerdere specificeerders 

kunnen hebben. Het voordeel van het huidige voorstel in (11) is echter dat het een verklaring biedt voor het 

feit geïllustreerd in (1) dat object shift in het IJslands het object over het zinsadverbium heen plaatst, terwijl het 

voorstel van Chomsky eerder voorspelt dat het verplaatste object net als het subject volgt op het zinsadverbium 

(tenminste onder de standaardaanname dat het zinsadverbium geadjungeerd is aan de verbale projectie en dus 

ook voorafgaat aan diens specificeerders).
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Omdat we gezien hebben dat de verplaatsingen niet in alle talen verplicht zijn, kunnen 
we met de tot dusver gepostuleerde kenmerken en operaties vijf van de zes voorkomende 
taaltypen afleiden; zie Tabel 1. Doordat de proxi-projectie van V alleen aanwezig is wan-
neer het object en het werkwoord op enig moment in de derivatie in een specificeerder-
hoofd relatie geplaatst zijn, is het onmogelijk om talen van het OSV-type af te leiden: 
het feit dat dit taaltype relatief zeldzaam is, zou daarom toegeschreven kunnen worden 
aan het feit dat speciale mechanismen nodig zijn om de betreffende volgorde af te leiden 
(waarbij bijvoorbeeld verplaatsingen van verbale projecties een rol kunnen spelen). Merk 
op dat het tweede type SVO-taal met de volgorde S-ADV-V-O wel mogelijk is ondanks het 
feit dat I niet morfologisch gerealiseerd wordt; dit volgt uit de aanname dat I een onafhan-
kelijk functioneel hoofd is dat uitdrukking geeft aan de temporele informatie van de zin. 

IP Proxi‑projectie van V VP

SpecIP I Object V ADV Subject V Object

SVO type I niet aanwezig S V O

type II S niet aanwezig t
S

V O

type III S V niet aanwezig t
S

t
V

O

type IV S V O t
V

t
S

t
V

t
O

SOV S O V t
S

t
V

t
O

VSO V niet aanwezig S t
V

O

OVS O V S t
V

t
O

VOS V O t
V

S t
V

t
O

*OSV Kan niet afgeleid worden (objectverplaatsing impliceert verplaatsing 
van V)

Tabel 1

Talen van het OVS- en VOS-type zijn eveneens relatief zeldzaam. Dat OVS-talen relatief 
weinig voorkomen, zou verantwoord kunnen worden door aan te nemen dat elke pro-
jectie op enig moment van de derivatie gevuld moet zijn met lexicaal materiaal; dit zou 
betekenen dat OVS-talen net als de OSV-talen met behulp van speciale mechanismen 
afgeleid zouden moeten worden. Met de aanname dat elke projectie op enig moment van 
de derivatie gevuld moet zijn met lexicaal materiaal sluiten we ook SVO-talen van type 
I uit. De overige drie SVO-typen zijn daadwerkelijk geattesteerd; zoals we in (9) gezien 
hebben, representeren het Engels en het Frans respectievelijk type II en III, en SVO-zinnen 
van type IV vinden we in IJslandse object shift constructies. Dat het VOS-type betrekkelijk 
zeldzaam is, zou wellicht kunnen liggen aan het feit dat de onderliggende volgorde van 
het subject en het object geïnverteerd is; zie paragraaf 3.3. 
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2.5  Twee gevallen van objectverplaatsing 

Ondanks het relatieve succes van het voorstel tot dusver bij het afleiden van de verschil-
lende taaltypen, laten de Nederlandse voorbeelden in (12) zien dat het nog steeds te 
eenvoudig is: Tabel 1 laat zien dat er slechts één landingsplaats voor objectverplaatsing is, 
terwijl deze voorbeelden aantonen dat er (uitgaande van een onderliggende VO-volgorde) 
tenminste twee landingsposities dienen te zijn. We moeten daarom aannemen dat er twee 
kenmerken zijn, die zich bovendien op twee verschillende hoofden bevinden, die een 
Agree-relatie met het object kunnen aangaan en deze daarom kunnen aantrekken. 

(12) a dat Jan waarschijnlijk het boek koopt.   het boek ⊂ focus
  b dat Jan het boek

i
 waarschijnlijk t

i
 koopt. 

  
het boek ⊂ presuppositie

Dat iets dergelijks ook werkelijk het geval is, wordt duidelijk als we ons realiseren dat 
het werkwoord niet alleen naamval aan subjecten en objecten toekent maar dat deze 
argumenten in sommige talen ook congrueren met het werkwoord: in het Nederlands 
bijv. congrueert met het subject in persoon en getal met het werkwoord en in talen als 
het Italiaans congrueert het object in geslacht en getal met het werkwoord; zie bijv. Baker 
(2008). Dit kan worden verantwoord door aan te nemen dat het functionele hoofd I en 
het werkwoord naast naamvalskenmerken ook nominale congruentiekenmerken bevat-
ten, die meestal ϕ-kenmerken genoemd worden: deze kenmerken zijn (net als naamval) 
in alle talen aanwezig hoewel ze niet in alle talen morfologisch tot uitdrukking worden 
gebracht. 
 Laten we nu verder in navolging van Hale en Keyser (1993) aannemen dat de werk-
woordstam geen atomaire eenheid is, maar bestaat uit een lexicale wortel, die we hier V 
zullen noemen, en een licht werkwoord v, dat we kunnen zien als een soort affix dat van 
de lexicale wortel V een “echt” werkwoord maakt. Aangenomen wordt verder dat het 
interne argument (≈ object) gegenereerd wordt als het complement van de lexicale wor-
tel V, terwijl het subject gegenereerd wordt als specificeerder van het zogenaamde lichte 
werkwoord v: [

vP
 S v [

VP
 V O]]. Als we nu ook nog aannemen dat de naamvalskenmerken 

onderdeel uitmaken van v terwijl de ϕ-kenmerken zich op de lexicale wortel bevinden, 
dan is de globale (onderliggende) structuur van een transitieve zin ongeveer als aangege-
ven in (13); merk op dat ik aangenomen heb dat de naamvals- en ϕ-kenmerken die geas-
socieerd moeten worden met het subject zich alle op I bevinden (maar dat is hier verder 
niet van belang).6

(13)  [
IP
 ... I

 [+case]/[+ϕ] 
 [

vP
 ADV [

vP
 subject v

[+case]
 [

VP
 V

[+ϕ]
 object]]]]

6    In de generatieve literatuur van de laatste 15 jaar vinden we een keur aan voorstellen over de distributie van 

de naamval- en congruentiekenmerken, waar ik hier geen recht aan kan doen. Mijn voorstel komt dicht in de 

buurt van Chomsky (2008), maar verschilt daarvan doordat Chomsky aanneemt dat V de ϕ-kenmerken pas in 

de loop van de derivatie krijgt toegekend. Verder moet opgemerkt worden dat het hier gepresenteerde voorstel 

een aantal belangrijke overeenkomsten vertoont met dat van Koizumi (1993). 
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In wat nu volgt zal ik stap voor stap laten zien hoe we de OV-volgorde van de Nederlandse 
zinnen in (12) kunnen afleiden. We beginnen in het stadium van de derivatie waarin we 
de structuur in (14a) hebben gebouwd. We zien hier dat de lexicale wortel V ϕ-kenmerken 
heeft die het object kunnen aantrekken. Laten we aannemen dat hiervoor een proxi-pro-
jectie wordt gecreëerd, als in (14b).7 Wanneer de wortel V in de positie blijft staan waarin 
hij zich in (14b) bevindt, dan zal de oppervlaktestructuur een OV-volgorde vertonen. 
Wanneer V na toevoeging van het lichte werkwoord v echter doorverplaatst naar v wordt 
de oorspronkelijke VO-volgorde weer hersteld.

(14)  a [
VP

 V
[+ϕ]

 object]
  b [

VP 
object V [

VP
 t

V
 t

object
]]

  c [
v′ v[case]

 [
VP 

object V [
VP

 t
V
 t

object
]]]  (OV-volgorde)

  d [
v′ V+v

[+case]
 [

VP 
object t

V
 [

VP
 t

V
 t

object
]]] (VO-volgorde)

Wanneer we vasthouden aan het idee dat alle verplaatsingen in principe optioneel zijn, 
betekent dat dat de VO-talen in principe drie verschillende structuren kunnen hebben, die 
ik hier geef in (15) en waarin (15c) natuurlijk een lichtelijk vereenvoudigde versie van 
(14d) is. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de Germaanse VO-talen allemaal 
de structuur in (15c) hebben. Eén van die redenen is dat het werkwoord en het object in 
deze talen normaal gesproken voorafgaan aan de VP-adverbia (zie de noten 1 en 4); omdat 
het, gezien hun semantische functie, voor de hand ligt om aan te nemen dat dergelijke 
adverbia geadjungeerd worden aan de VP, geeft alleen (15c′) het gewenste resultaat; de 
structuren in (15a&b) zijn dus niet aanvaardbaar in de Germaanse VO-talen. Er zijn meer 
data die in dezelfde richting wijzen, maar omdat ik geen ruimte heb om die hier te bespre-
ken, moet ik volstaan met een verwijzing naar Broekhuis (2008: hfdst.2). 

(15)  a [
v′ v [

VP
 V object]]        a′   [

v′ v adj [
VP

 V object]] 
  b [

v′ V+v [
VP

 t
V
 object]]       b′ [

v′ V+v adj [
VP

 t
V
 object]]

  c   [
v′ V+v [

VP 
object t

V
 [

VP
 t

V
 t

object
]]]      c′ [

v′ V+v [
VP 

object t
V
 adj [

VP
 t

V
 t

object
]]]

De cruciale eigenschap van OV-talen als het Nederlands is dat er (in ieder geval in bijzin-
nen) geen V-naar-v plaatsvindt, wat betekent dat (14c) het uitgangspunt is van de verdere 
derivatie. Eerst wordt het subject aan deze structuur toegevoegd, als in (16a). Omdat het 
lichte werkwoord v naamvalskenmerken heeft die het object kunnen aantrekken, is het 
mogelijk het object middels een nieuwe proxi-projectie opnieuw te verplaatsen, als in 
(16b). Omdat we gezien hebben dat het object hierdoor over het zinsadverbium heen 
geplaatst wordt, is dit de verplaatsing die we eerder aangeduid hebben met scrambling. 
De derivatie wordt voltooid door het inflectionele hoofd I toe te voegen. De temporele 

7    Merk op dat de oorspronkelijke motivatie voor proxi-projecties hier niet aanwezig is: de lagere VP heeft geen 

specificeerder en het object zou derhalve in principe naar de specificeerderpositie verplaatst kunnen worden. 

Dit wordt echter uitgesloten als we aannemen dat de posities binnen de lagere VP-projectie q-posities zijn, wat 

een herformulering is van de binnen het minimalistisch program vigerende aanname dat lexicale projecties 

q-domeinen zijn.
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kenmerken staan in een Agree-relatie met het werkwoord, maar trekken het niet aan. De 
naamvals- en ϕ-kenmerken op dit hoofd trekken het subject aan dat in de specificeerder-
positie van de IP geplaatst kan worden. Na toevoeging van het voegwoord dat hebben we 
de volgorde die we vinden in ingebedde zinnen; omdat ik geen ruimte heb om me hier 
bezig te houden met het zgn. Verb Second verschijnsel in Nederlandse hoofdzinnen moet 
ik helaas opnieuw volstaan met een verwijzing naar Broekhuis (2008: §4.1).

(16)  a [
vP

 subject [
v′ v [

VP 
object V [

VP
 t

V
 t

object
]]]]

  b [
vP

 object  v (ADV) [
vP

 subject [
v′ tv

 [
VP 

t
object

 V [
VP

 t
V
 t

object
]]]]]

  c [
I′ I [vP

 object  v [
vP

 subject [
v′ tv

 [
VP 

t
object

 V [
VP

 t
V
 t

object
]]]]]]

  d [
IP
 subject [

I′ I [vP
 object  v [

vP
 t

subject
 [

v′ tv
 [

VP 
t
object

 V [
VP

 t
V
 t

object
]]]]]]]

  e dat [
IP
 subject [

I′ I [vP
 object  v [

vP
 t

subject
 [

v′ tv
 [

VP 
t
object

 V [
VP

 t
V
 t

object
]]]]]]]

In VO-talen als het IJslands hebben we wel V-naar-v en vormt (14d) het uitgangspunt van 
de verdere derivatie. Opnieuw wordt eerst het subject aan deze structuur toegevoegd, als 
in (17a). Omdat het lichte werkwoord v naamvalskenmerken heeft die het object kunnen 
aantrekken, is het mogelijk het object middels een nieuwe proxi-projectie opnieuw te 
verplaatsen, als in (17b). Omdat we gezien hebben dat het object hierdoor over het zins-
adverbium heen geplaatst wordt, is dit de verplaatsing die we eerder aangeduid hebben 
met object shift. De derivatie wordt voltooid door het inflectionele hoofd I toe te voegen; 
het temporele kenmerk op dit hoofd maakt verplaatsing van het complex V+I mogelijk, 
als in (17d), en de ϕ- en naamvalskenmerken op dit hoofd trekken het subject aan dat in 
de specificeerderpositie van de IP geplaatst wordt, als in (17e). 

(17)  a [
vP

 subject [
v′ V+v [

VP 
object t

V
 [

VP
 t

V
 t

object
]]]]

  b [
vP

 object  V+v (ADV) [
vP

 subject [
v′ tv

 [
VP 

t
object

 V [
VP

 t
V
 t

object
]]]]]

  c [
I′ I [vP

 object  V+v [
vP

 subject [
v′ tv

 [
VP 

t
object

 V [
VP

 t
V
 t

object
]]]]]]

  d [
I′ V+v+I [

vP
 object  V+v [

vP
 subject [

v′ tv
 [

VP 
t
object

 V [
VP

 t
V
 t

object
]]]]]]

  e [
IP
 subject [

I′ V+v+I [
vP

 object  V+v [
vP

 t
subject

 [
v′ tv

 [
VP 

t
object

 V [
VP

 t
V
 t

object
]]]]]]]

Wanneer de derivaties in (16) en (17) zich op het juiste spoor bevinden, laat dit zien dat object 
shift en scrambling dezelfde verplaatsing zijn: beide worden ze “getriggerd” door de naamvals-
kenmerken op het lichte werkwoord v. Nu we dit hebben vastgesteld, kunnen we ons meer in 
detail gaan bezighouden met de semantische en syntactische beperkingen op object shift.

• 3  object shift

We hebben aan het slot van 2.3 al gezien dat wanneer het hier gepresenteerde voorstel op 
het juiste spoor zit, het voor een taallerend kind betrekkelijk eenvoudig moet zijn om op basis 
van informatie in de primaire taaldata vast te stellen of een bepaalde verplaatsing al dan niet 
plaatsvindt in zijn doeltaal. Zodra het kind geconstateerd heeft dat een bepaalde verplaatsing 
al dan niet plaatsvindt, moet het dat op een of ander manier vastleggen in zijn grammatica. 
In het vroege minimalistische programma werd aangenomen dat het kind onderscheid maakt 
tussen sterke en zwakke kenmerken: wanneer het kenmerk op een functioneel hoofd sterk 
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is, dan dwingt het verplaatsing af, terwijl een zwak kenmerk juist geen verplaatsing toestaat. 
Dit werkt natuurlijk aardig voor gevallen waarin de verplaatsing echt verplicht/verboden is, 
maar is minder geschikt voor gevallen als object shift waarin de verplaatsing alleen mogelijk is 
onder bepaalde voorwaarden. In de in de inleiding van paragraaf 2 genoemde literatuur heb 
ik echter een alternatief voorgesteld, het zogenaamde derivatie-en-evaluatie (D&E) model, 
dat met dergelijke gevallen beter uit de voeten kan.8 In dit model wordt het onderscheid 
tussen sterke en zwakke kenmerken vervangen door een optimaliteitstheoretische evaluatie, 
d.w.z. met behulp van de ordening van schendbare beperkingen. 
 Neem aan dat er een familie van epp-beperkingen9 bestaat die vereist dat de kenmer-
ken op functionele hoofden niet alleen een Agree-relatie aangaan, maar zich bovendien 
in een lokale relatie bevinden met het element waarmee ze die relatie aangaan (d.w.z. ze 
dwingen verplaatsing van dat element af). Een concreet voorbeeld van zo’n epp-beperking 
is epp(case) in (18a). Essentieel voor wat volgt, is dat de epp-beperkingen in conflict zijn met 
de beperking *move in (18b), die verplaatsing verbiedt. 

 (18)  a  epp(case): Plaats het element waarmee het kenmerk [case] geassocieerd is in een 
lokale relatie met het hoofd waarop het kenmerk [case] zich bevindt.

  b *move: Verplaats niet

Merk op dat *move gezien kan worden als een formalisatie van het inherentieprincipe uit de 
bijdrage van Frank Jansen dat vereist dat constituenten die semantisch bij elkaar horen 
ook dicht bij elkaar staan. Zoals we eerder gezien hebben staan elementen die semantisch 
bij elkaar horen (zoals een hoofd en zijn complement) in de basisstructuur ook dicht bij 
elkaar en *move bevordert dat dat zo blijft. De epp-beperkingen vormen de tegenhanger 
van *move in die zin dat zij bevorderen dat elementen die een syntactische relatie aangaan, 
(bijv. in de vorm van naamvalstoekenning) dicht bij elkaar staan. 
 Het is onmogelijk om beide beperkingen tegelijkertijd te bevredigen, maar dat is niet 
erg omdat beperkingen (i.t.t. de condities op de syntactische operaties Merge en Move) in 
principe schendbaar zijn. De centrale idee is nu dat de vraag welke beperking bevredigd 
wordt en welke beperking geschonden wordt, afhangt van de taalspecifieke ordening van 
deze beperkingen: de aanname dat *move boven epp(case) geordend is, als in (19a), drukt 
min of meer hetzelfde uit als de aanname dat het kenmerk [case] zwak is; verplaatsing zal 
normaal gesproken niet plaatsvinden. De aanname dat epp(case) boven *move geordend 
is, als in (19b), drukt min of meer hetzelfde uit als de aanname dat het kenmerk [case] 
sterk is: verplaatsing zal normaal gesproken moeten plaatsvinden. We zullen in het vervolg 
daarom spreken van zwakke en sterke ordening. 

8    Er zijn natuurlijk meer voorstellen in de literatuur te vinden om dit probleem op te lossen. Zo stelt Chomsky 

(2001) bijvoorbeeld voor dat een sterk kenmerk (in dat artikel epp‑kenmerk genoemd) alleen aanwezig kan zijn 

als de resulterende verplaatsing een semantisch effect teweegbrengt. Dit alternatief wordt uitgebreid besproken 

in Broekhuis (2008: hfdst.1).

9    Het Extended projection Principle (EPP) was oorspronkelijk een principe dat vereiste dat de subjectpositie van de 

zin gevuld is. In de terminologie die ik hier hanteer betekent dit dat de IP een gevulde specificeerderpositie moet 

hebben: dit dwingt verplaatsing van het subject af. De epp-constraints generaliseren dit idee door te eisen dat elk 

functionele hoofd met een kenmerk dat een Agree-relatie aangaat, een gevulde specificeerder moeten hebben; 

dit dwingt verplaatsing van het geassocieerde element af.
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(19) a  zwakke ordening: *move >> epp(case)
  b sterke ordening: epp(case) >> *move

Het onderscheid in (19) is niet zomaar een herformulering van het oorspronkelijke onder-
scheid tussen sterke en zwakke kenmerken in het minimalistische programma. We hebben 
immers gezien dat een zwak kenmerk verplaatsing categoriaal verbiedt, terwijl in het geval 
van de zwakke ordening in (19a) verplaatsing is toegestaan indien er een boven *move geor-
dende beperking a is die de toepassing van de relevante verplaatsing begunstigt, als in (20a). 
Op dezelfde wijze kan verplaatsing geblokkeerd worden in het geval van de sterke ordening 
in (19b) door een boven epp(case) geordende beperking b die de relevante verplaatsing ver-
biedt, als in (20b). Hieronder zullen we dit systeem toepassen bij de beschrijving van object 
shift; zie Broekhuis (2008: 3.2.1-3) voor een meer gedetailleerde bespreking.

(20) a a >> *move >> epp(case)   (a forceert overte verplaatsing)
  b b >> epp(case) >> *move   (b blokkeert overte verplaatsing)

3.1  De macroparametrisering van object‑shift‑talen

Het verschil in ordening tussen de beperkingen epp(case) en *move in (18) geeft ons onmid-
dellijk het onderscheid tussen talen als het Fins-Zweeds die geen en talen als het IJslands 
of het Nederlands die wel object shift toelaten. Er zijn echter ook talen als het Deens die 
object shift alleen met definiete pronomina toestaan: de voorbeelden in (21) laten zien 
dat object shift verplicht is als het direct object een definiet pronomen, maar uitgesloten 
als het direct object een nominale groep is. Het zal duidelijk zijn dat de Deense feiten een 
probleem vormen voor het oorspronkelijke voorstel in het minimalistische programma dat 
de kenmerken op de functionele hoofden óf sterk óf zwak zijn: als object shift getriggerd 
wordt door het naamvalskenmerk op v, dan moeten we uit de a-voorbeelden concluderen 
dat het sterk is en uit de b-voorbeelden dat het zwak is, wat leidt tot een contradictie.

(21)  a. Hvorfor  læste  studenterne   den
i
  ikke t

i
 ? 

   waarom  lazen  de studenten   het  niet
  a′. *Hvorfor  læste studenterne ikke den ?
  b. Hvorfor  læste  studenterne   ikke  artiklen?
   waarom  lazen  de studenten  niet  het artikel
  b′. *Hvorfor læste studenterne artiklen

i
 ikke t

i 
?

Dit probleem treedt niet op in de alternatieve benadering in (19) waarin de “kracht” van 
het kenmerk volgt uit de ordening van de beperkingen.10 Wanneer we aannemen dat het 
Deens een zwakke ordening van epp(case) heeft, dan kunnen we de feiten in (21) afleiden 
door de beperking d-pronoun in (22a) aan te nemen, die verbiedt dat de definiete prono-
mina zich binnen de VP bevinden, en deze boven de beperking *move te ordenen, als in 

10  Chomsky (2001) lost dit probleem op door de kracht van het naamvalskenmerk contextgevoelig te maken door 

te eisen dat object shift een semantisch effect moet bewerkstelligen. Zie Broekhuis (2008:hfdst.1) voor een 

vergelijking van de twee benaderingen. 
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(22b). Merk op dat d-pronoun gezien kan worden als een gedeeltelijke formalisatie van het 
complexiteitsprincipe uit Jansen (2009) in zover dit principe eist dat “lichte” elementen (zoals 
de pronomina) in de regel meer naar voren moeten worden geschoven. In overeenstem-
ming met dit principe geldt (22a) overigens niet voor accentdragende pronomina, maar 
dat heb ik hier niet formeel verantwoord.

(22)  a d-pronoun: Definiete pronomina zijn niet VP-intern.
  b Deens: d-pronoun >> *move >> epp(case)

Met behulp van de drie beperkingen die we tot dusver geïntroduceerd hebben, kunnen we 
een macroparametrisering van object-shift-talen geven. Het contrast tussen de twee orde-
ningen in (19) verdeelt talen in talen die “normaal gesproken” wel en talen die “normaal 
gesproken” geen object shift hebben. De beperking d-pronoun verdeelt de laatste soort in 
talen zoals het Fins-Zweeds die helemaal geen object shift hebben en talen als het Deens 
die object shift wel toestaan met definiete pronomina. Merk voor de volledigheid op dat 
het Zweeds verschilt van zowel het Fins-Zweeds als het Deens doordat het optionele ver-
plaatsing van definiete pronomina heeft; zie Broekhuis (2008: hfdst.3) voor een verklaring 
hiervoor.

*MOVE >> EPP(case)

Geen volledige object shift
EPP(case) >> *MOVE

Volledige object shift: 
IJslands/Nederlands

D-PRONOUN >> *MOVE
Object shift van D-pronomina: 

Deens

*MOVE >> D-PRONOUN
Geen object shift: 

Fins-Zweeds

Figuur 1:  Macroparametrisering van talen m.b.t. object shift

Tot dusver hebben we feitelijk niets substantieels geïntroduceerd dat niet al in een of 
andere vorm in de theorie aanwezig was. De ordeningen in (19) komen in de plaats van 
het postuleren van een zekere “kracht” van de kenmerken, en de beperking d-pronoun 
komt in de plaats van een semantische conditie uit Diesing (1997).11 

3.2  Optionaliteit van verplaatsing

De figuur in de vorige paragraaf laat zien dat het IJslands en het Nederlands volledige 
object-shift-talen zijn in die zin dat object shift zowel mogelijk is met definiete pronomina 
als met nominale projecties. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat object shift ook altijd toege-
past wordt omdat we in de bespreking van de voorbeelden in (1) en (3), hier herhaald als 

11  Hiermee wil ik overigens niet impliceren dat ik van mening ben dat de beperking d-pronoun semantisch van 

aard is; zie Vogel (2006b) voor argumenten dat we eerder te maken hebben met een beperking die fonologisch 

van aard is.
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(23), al gezien hebben dat er variatie in woordvolgorde mogelijk is die samenhangt met 
de informatiestructuur van de zin: NPs die behoren tot de focus (“nieuwe informatie) van 
de zin ondergaan normaal gesproken geen object shift.

(23)  a Jón keypti  ekki  bókina  bókina ⊂ focus
   Jón kocht  niet het boek
  a′ Jón keypti bókina

i
 ekki t

i
 
  

bókina ⊂ presuppositie
  b Jan koopt waarschijnlijk het boek.  het boek ⊂ focus
  b′ Jan koopt het boek

i
 waarschijnlijk t

i
  het boek ⊂ presuppositie

Om dit formeel te verantwoorden introduceer ik de beperking alignfocus in (24a), die 
object shift blokkeert van nominale groepen die behoren tot de focus van de zin (Costa 
1998). Door aan te nemen dat deze beperking geordend is boven de epp(case) als in (24b) 
wordt voorkomen dat het object in focus verplaatsing ondergaat. Merk op dat de beper-
king in (24a) een gedeeltelijke formalisering van het links‑rechts‑principe is: oude infor-
matie heeft een geringere informatieve waarde dan nieuwe informatie. Wellicht kan het 
ook gezien worden als een gedeeltelijke formalisatie van het complexiteitsprincipe: hoe 
omvangrijker een constituent is hoe waarschijnlijker het immers is dat het ook nieuwe 
informatie bevat.

(24)  a alignfocus: de focus van de zin staat zo veel mogelijk rechts in zijn deelzin.
  b IJslands/Nederlands: alignfocus >> epp(case) >> *move

Merk overigens op dat we in paragraaf 2.5 gezien hebben dat de ϕ-kenmerken op de lexicale 
wortel V wel altijd verplaatsing van het object afdwingen: dit verklaart dat in het IJslands het 
object voorafgaat aan de VP-adverbia en dat in het Nederlands het object voorafgaat aan het 
werkwoord in zinsfinale positie. Omdat deze feiten gelden ongeacht de vraag of het object 
behoort tot de presuppositie of de focus van de zin, betekent dit dat de beperking die ver-
antwoordelijk is voor de betreffende verplaatsing, epp(ϕ), boven alignfocus geordend dient 
te worden. Een meer volledige ordening van de beperkingen is dus: epp(ϕ) >> alignfocus >> 
epp(case) >> *move. Omdat de beperking epp(ϕ) in wat volgt geen rol speelt, zullen we die 
verder negeren en dus de ordening in (24) als uitgangspunt nemen. 
 De ordening in (24) is tot stand gekomen op basis van de voorbeelden in (23) waarin 
het object een definiete NP is. Zij doet echter ook de juiste voorspelling voor niet-specifieke, 
indefiniete NPs: omdat deze behoren tot de focus van de zin, volgen ze altijd op de zinsadver-
bia; cf. (25a&a′). Ook doet zij de juiste voorspellingen voor (zwak beklemtoonde) definiete 
pronomina: omdat deze behoren tot de presuppositie van de zin, moeten ze object shift 
ondergaan en gaan ze dus aan de zinsadverbia vooraf. Dit is in (25) geïllustreerd voor het 
Nederlands, maar soortgelijke voorbeelden zijn ook voor het IJslands te geven. 

(25)  a Jan koopt waarschijnlijk een boek. 
  a′ *Jan koopt een boek

i
 waarschijnlijk t

i
. 

  b *Jan koopt waarschijnlijk het. 
  b′ Jan koopt het

i
 waarschijnlijk t

i
. 
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Het feit dat de ordening in (24) reeds verplaatsing van definiete pronomina afdwingt, laat 
zien dat het onmogelijk is op grond van de tot dusver besproken feiten te bepalen wat de 
ordening van de beperking d-pronoun is. Toch zullen we in de volgende paragraaf zien dat 
dit mogelijk wordt wanneer we iets ingewikkelder constructies bekijken. Dit is belangrijk 
omdat dit laat zien dat d-pronoun niet alleen nodig is om de Deense voorbeelden in (21) te 
verklaren, maar ook werkzaam is in de volledige object-shift-talen. 

3.3  Object shift en de volgorde van de argumenten

In deze paragraaf zal ik ditransitieve constructies bespreken. Omdat het Nederlands en 
het IJslands zich min of meer hetzelfde gedragen, zal ik hier alleen IJslandse voorbeel-
den gebruiken; de lezer kan gemakkelijk zelf de Nederlandse tegenhangers construeren. 
De voorbeelden in (26) laten zien dat niet alleen het direct maar ook het indirect object 
object shift kan ondergaan. Gegeven de ordening van de beperkingen in (24) zouden we 
verwachten dat we alle voorbeelden in (26) zouden kunnen afleiden: de condities waarin 
de verschillende volgordes zouden moeten optreden worden achter de voorbeelden tussen 
haakjes gegeven. 

(26)  a Pétur sýndi  oft  Maríu bókina.     (focus: IO en DO)
   Pétur toonde  vaak  Maríu het boek
  b Pétur sýndi Maríu oft t

IO
 bókina.   (presuppositie: IO en focus: DO)

  c Pétur sýndi Maríu bókina oft t
IO

 t
DO

.   (presuppositie: IO en DO)
  d *Pétur sýndi bókina oft Maríu t

DO
.  (focus: IO en presuppositie: DO)

Het feit dat voorbeeld (26d) onmogelijk is, laat zien dat er nog iets ontbreekt: blijkbaar 
moeten we een beperking postuleren die verbiedt dat het direct object over het indirect 
object heen wordt geplaatst: in (27a) volgt een informele beschrijving van het effect van 
deze beperking die ik relativized minimality (relmin) zal noemen.12 Wanneer we deze beper-
king boven alignfocus plaatsen, als in (27b) krijgen we het gewenste resultaat. Opnieuw 
kunnen we opmerken dat relmin niet nieuw is, maar slechts een variant van het door 
Haeseryn (2009) aangehaalde syntactische principe uit Haeseryn e.a. (1997).

(27)  a  relmin: wijzig de onderliggende volgorde van de argumenten (SU >> IO >> DO) 
niet.

  b  IJslands/Nederlands: relmin >> alignfocus >> epp(case) >> *move

We zullen nu nader bekijken wat de ordening in (27b) voorspelt voor het problematische 
geval waarin het indirect object tot de focus en het direct object tot de presuppositie van 
de zin behoort. relmin verbiedt verplaatsing van het direct object over het indirect object 

12  De beperking is een herformulering van Rizzi’s (1990) Relativized Minimality. Eerdere versies van de beperking 

relmin zijn ook te vinden in Williams (2003) en Müller (2000/2001). In Koeneman (2006) wordt een meer 

algemenere versie voorgesteld, die ik kort bespreek in de appendix van Broekhuis (2008). Eerdere versies 

van relmin zijn te vinden in Williams (2003) en Müller (2000/2001). In Koeneman (2006) wordt een meer 

algemenere versie voorgesteld, die ik kort bespreek in de appendix van Broekhuis (2008).
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heen, zodat we (26d) terecht uitsluiten. De overige volgordes in (26) zijn allemaal toe-
gestaan door relmin, maar omdat het indirect object deel uitmaakt van de focus van de 
zin verbiedt alignfocus verplaatsing van dit object: dit sluit de voorbeelden in (26b&c) 
uit. Gezamenlijk hebben relmin en alignfocus daarom het resultaat dat het indirect object 
object shift van het direct object blokkeert: onder de bedoelde lezing is (26a) daarom de 
enig juiste volgorde, zodat deze zin ambigu is.13 
 Wanneer we nu naar de voorbeelden in (28) kijken, zien we dat wanneer het direct 
object een definiet pronomen is alleen volgorde (28c) mogelijk is; dit betekent dat het 
indirect object object shift moet ondergaan ongeacht de vraag of het behoort tot de focus 
of de presuppositie van de zin. Dit volgt natuurlijk niet uit de ordening in (27b); die zou 
net als voor (26) voorspellen dat alleen de (28d) uitgesloten zou moeten zijn.

(28) a *Pétur sýndi  oft  Maríu hana. 
   Pétur toonde  vaak  Maríu het 
  b *Pétur sýndi Maríu oft t

IO
 hana.

  c Pétur sýndi Maríu hana oft t
IO

 t
DO

.
  d *Pétur sýndi hana oft Maríu t

DO
.

De feiten in (28) kunnen echter afgeleid worden door aan te nemen dat de beperking 
d-pronoun, die we eerder geïntroduceerd hebben om de Deense feiten in (21) te verklaren, 
in het IJslands geordend is boven alignfocus, als aangegeven in (29); de accolades worden 
gebruikt om aan te geven dat het op grond van de hier gegeven voorbeelden niet mogelijk 
is een ordening van relmin en d-pronoun te geven.

(29)  IJslands/Nederlands: {relmin, d-pronoun} >> alignfocus >> epp(case) >> *move

Net als in de voorbeelden in (26) verbiedt relmin dat het direct object over het indirect 
object heen verplaatst wordt; dit sluit voorbeeld (28d) uit. Anders dan in (26) dwingt 
d-pronoun af dat het pronomen hana ‘het’ object shift ondergaat; omdat dit in de resterende 
voorbeelden alleen in (28c) het geval is, is dit de enige aanvaardbare volgorde. Gezamen-
lijk hebben de beperkingen relmin en d-pronoun dus het effect dat het pronomen het indi-
rect object als het ware opstuwt in zijn hogere positie. Helaas ontbreekt hier de ruimte om 
in te gaan op de vraag wat er gebeurt in talen als het Deens die alleen pronominale object 
shift hebben; ik verwijs de lezer hiervoor naar Broekhuis (2008: §3.2.2.2/3).

3.4  Object shift en werkwoordplaatsing

In deze paragraaf bespreek ik een laatste beperking op object shift, namelijk dat object 
shift in het IJslands uitgesloten is in complexe werkwoordconstructies. Dit was eerder 
geïllustreerd in (2), hier herhaald als (30a&a′). We hebben verder in (4), hier herhaald als 
(30b&b′), gezien dat deze beperking in het Nederlands niet optreedt. 

13  Merk op dat de volgorde in (26d) alleen uitgesloten wordt doordat de beperking relmin hoger geordend is dan 

alignfocus. Dit betekent dat we talen als het Duits, die deze volgorde wel toestaan, kunnen afleiden door de 

ordening om te draaien; zie Broekhuis (2008: §3.2.2) voor een uitgebreide bespreking hiervan. 



218

hAnS BroeKhuIS

(30)  a Jón hefur  ekki  keypt   bókina   ambigu
   Jón heeft  niet  gekocht  het boek
  a′ *Jón hefur bókina

i
 ekki keypt t

i    —

  b Jan heeft waarschijnlijk het boek gekocht.   het boek ⊂ focus
  b′ Jan heeft het boek

i
 waarschijnlijk t

i
 gekocht.

  
het boek ⊂ presuppositie

De beperking op het IJslands wordt meestal aangeduid als Holmbergs Generalisatie en hier 
zal ik deze proberen af te leiden door hem te formuleren als een beperking op woordvolg-
orde; dit zal het ook mogelijk maken te verantwoorden dat Holmbergs Generalisatie niet 
van toepassing is op het Nederlands. Voordat we dit kunnen doen moeten we echter eerst 
even iets nauwkeuriger kijken naar de structuur van voltooid deelwoordconstructies.
 Hierboven hebben we gezien dat de “onderliggende” structuur van zinnen er ongeveer 
uitziet als in (31a); ik heb hierin tevens aangegeven welke N-kenmerken de functionele 
hoofden hebben. De globale structuur van voltooid-deelwoordconstructies is natuurlijk 
iets ingewikkelder doordat we nu met twee verbale hoofden te maken hebben, namelijk 
het voltooid deelwoord en het hulpwerkwoord. Laten we aannemen dat ook het voltooid 
deelwoord bestaat uit een lexicale wortel V en een licht werkwoord, dat ik hier voor het 
gemak asp (voor aspectueel) heb genoemd: asp verschilt echter van v (i) doordat het geen 
werkwoordstam vormt maar een voltooid deelwoord en (ii) doordat het geen extern argu-
ment (subject) neemt. De lexicale wortel die met v het hulpwerkwoord vormt, heb ik voor 
het gemak aux genoemd, omdat het gebruik van V de representatie in (31b) moeilijker te 
lezen zou maken.

(31)  a [
IP
 ... [I′ I

[+ϕ][+case] 
[ 

VP
 ADV [ 

VP
 subject v

[+case] 
 [

V′ V[+ϕ]
 object]]]]

  b  [
IP
 ... [I′ I

[+ϕ][+case]
  [

VP
 ADV [ 

VP
 subject v

[+case] 
 [

VP
 aux

[+ϕ]
 [

aspP
 asp [

VP
 V

[+ϕ] 
object]]]]]]

De meest controversiële claim in (31b) is waarschijnlijk dat aux ϕ-kenmerken heeft, en dat 
het met aux geassocieerde lichte werkwoord v, net als v in (31a), het subject in de struc-
tuur introduceert en in staat is naamval toe te kennen.14 De stelling dat aux ϕ-kenmerken 
heeft, wordt ondersteund door het feit geïllustreerd in (32a) dat het direct object in bijzin-
nen niet alleen aan het participium vooraf moet gaan maar ook aan het hulpwerkwoord; 
dit volgt uit de sterke ordening van epp(ϕ) die vereist dat het object niet alleen in een lokale 
relatie met de ϕ-kenmerken op V geplaatst wordt maar ook in een lokale relatie met die op 
de lexicale wortel aux.15 De stelling dat het met de lexicale wortel aux geassocieerde lichte 
werkwoord v naamvalskenmerken heeft, wordt ondersteund door het feit geïllustreerd in 
(32b) dat het preverbale direct object object shift kan ondergaan: deze verplaatsing word-
timmers door de naamvalskenmerken getriggerd. 

14  Vreemd genoeg is er binnen het minimalistische programma vrijwel geen onderzoek gedaan naar voltooid-

deelwoordconstructies, zodat niet te zeggen valt in hoeverre de claims die ik maak in (31b) echt controversieel 

zijn. Helaas heb ik geen ruimte om de structuur in (31b) uitgebreid te verdedigen, zodat ik hiervoor moet 

verwijzen naar Broekhuis (2008: §2.4.2/3.2.3).

15  Dat de ϕ-kenmerken van het object met meerdere verbale elementen kan congrueren komt doordat deze 

kenmerken interpreteerbaar zijn: in talen als het Italiaans wordt deze multipele congruentie ook morfologisch 

uitgedrukt. 
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(32)  a dat Jan waarschijnlijk dat boek heeft <*dat boek> gekocht <*dat boek>
  b dat Jan dat boek

i
 waarschijnlijk t

i
 heeft gekocht

De gesuggereerde afleiding van de Nederlandse voorbeelden in (32) roept natuurlijk de 
vraag op waarom het object in het IJslands altijd volgt op het voltooid deelwoord. Onder 
de nulhypothese dat er geen verschil is in de onderliggende structuur van de voltooid 
deelwoordconstructies in het Nederlands en het IJslands zouden we immers verwachten 
dat de sterke ordening van epp(ϕ) in het IJslands eveneens verplaatsing van het object naar 
het lokale domain van aux zou afdwingen; omdat de lexicale wortel aux vervolgens naar 
v en I verplaatst wordt, leiden we de ongrammaticale volgorde in (30a′) af; vgl. de sterk 
vereenvoudigde representatie in (33a). Na object shift zou de representatie zijn als in (34b) 
en dit geeft precies de volgorde in (30a′).

(33)  a I+v+aux ... ekki t
v+aux

 ... O t
aux

 ... Asp+V ... t
O
 t

V
 t

O

  b I+v+aux ... O ekki t
v+aux

 ... t
O
 t

aux
 ... Asp+V ... t

O
 t

V
 t

O

We kunnen dit probleem oplossen door Holmbergs Generalisatie te herformuleren met 
behulp van de beperking head-complement in (34) die vereist dat de onderliggende volgorde 
van hoofden en hun complementen ongewijzigd blijft: dit betekent dat verplaatsing de 
onderliggende VO-volgorde niet mag wijzigen. Wanneer we aannemen dat deze beperking 
in het IJslands hoger geordend is dan de beperkingen die object shift afdwingen dan slui-
ten we de representaties in (33) uit. 16 

(34)  a head-complement: een hoofd gaat vooraf aan zijn complement
  b  IJslands: head-complement >> {epp(ϕ), relmin, d-pronoun} >> alignfocus >> 

epp(case) >> *move

Dit betekent dat alleen de twee potentiële representaties in (35) overblijven. De repre-
sentatie in (35a) wordt echter uitgesloten doordat we hierin een overtreding vinden van 
epp(ϕ) die niet optreedt in (35b), wat correct voorspelt dat ook in de voltooid deelwoord-
constructies de objecten voorafgaan aan de VP-adverbia.

(35)  a I+v+aux ... ekki t
v+aux

 ... t
aux

 ... Asp+V ... t
V
 O

  b I+v+aux ... ekki t
v+aux

 ... t
aux

 ... Asp+V ... O t
V
 t

O

Het feit dat het Nederlands niet onderworpen is aan Holmbergs Generalisatie komt nu 
natuurlijk niet meer als een verrassing, maar volgt direct als we aannemen dat epp(ϕ) 
hoger geordend is dan head-complement. 

16  Ik stap hier over een aantal potentiële problemen heen die uitgebreider besproken worden in Broekhuis (2008). 

Zo sluit de ordening in (34b) bijvoorbeeld ten onrechte passivisatie uit; dit probleem wordt besproken in §4.2.3. 

Verder moet het effect van head-complement beperkt blijven to A-verplaatsing; dit wordt besproken in §4.3. Ook 

wordt head-complement geschonden door structuren als (14c) en derhalve zou deze beperking een rol kunnen 

spelen bij het verklaren van Holmbergs Generalisatie; dat dit ook werkelijk het geval is, wordt besproken in 

§2.4.
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• 4  Conclusie

In de inleiding tot dit artikel haalde ik Vikners stelling aan dat Scandinavische object shift 
en Nederlandse/Duitse scrambling twee verschillende typen verplaatsing zijn. De voor-
naamste reden hiervoor was dat alleen object shift onderworpen is aan Holmbergs Gene-
ralisatie. In dit artikel heb ik laten zien dat de conclusie niet dwingend is: de verplaatsing 
is hetzelfde in die zin dat hij getriggerd wordt door de naamvalskenmerken op v, maar de 
uitkomst kan soms verschillen doordat het IJslands en het Nederlands verschillen in de 
ordening van de beperkingen op deze verplaatsingen. Dit artikel heeft verder laten zien 
dat het mogelijk is een formele en testbare theorie te ontwikkelen die aangeeft hoe de 
woordvolgordeprincipes die ook in de discussie van Jansen (2009) en Haeseryn (2009) 
zo’n belangrijke rol spelen, met elkaar interageren. 
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reactie op Broekhuis

  
GuiDo VanDen WynGaerD*

Ik wil in deze reactie ingaan op twee kwesties: de eerste betreft de vraag of scrambling 
inderdaad een geval is van optionele verplaatsing, zoals Broekhuis beweert. De tweede 
vraag betreft de plaats in de grammatica van principes die betrekking hebben op informa-
tiestructuur, woordvolgorde en prosodie.

• 1  Is scrambling optionele verplaatsing?

Centraal in de analyse van Broekhuis is de claim dat scrambling een geval is van optionele 
verplaatsing. De gedachte van optionele verplaatsing is slecht te verzoenen met het mini-
malisme, maar is wel compatibel met het D&E model ontwikkeld door en beschreven in 
Broekhuis (2008). Concreet maakt de rangschikking zoals gegeven in (2) van de syntacti-
sche beperking epp(case) een schendbare beperking. 

(1) alignfocus: de focus van de zin staat zoveel mogelijk rechts in zijn deelzin.1

(2) alignfocus >> epp(case) >> *move

epp(case) kan geschonden worden wanneer informatiestructurele beginselen dat vereisen: 
in het bijzonder, wanneer een direct object in focus staat, hoeft het niet te verplaatsen om 
aan epp(case) te voldoen. Dit levert de twee mogelijke woordvolgordes (3) op, zij het dat 
ze een verschillende informatiestructuur hebben.

(3)  a Jan heeft dat boek waarschijnlijk gekocht.  (dat boek=presuppositie)
  b Jan heeft waarschijnlijk dat boek gekocht.  (dat boek=focus)

Deze analyse van scrambling in termen van optionele verplaatsing gaat uit van de aan-
name dat adverbia slechts op één plaats kunnen adjungeren, met name wel aan VP en niet 
aan de proxiprojectie van VP, noch aan vP (zie Broekhuis’ tabel 1 op p. 208).

∗   Crissp/HUB/K.U.Leuven. Email: guido.vandenwyngaerd@hubrussel.be.
1   Met de term ‘focus’ wordt hier ‘nieuwe informatie’ bedoeld. Contrastieve focus, die steeds 

prosodisch gemarkeerd is, valt buiten het bereik van (1).
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(4) [
IP
 … [

vP
 … [

PrPrVP
 … [

VP
 ADV [

VP
 … ]]]]]1

Maar deze aanname, en dus ook de conclusie die er uit volgt dat epp(case) een schendbare 
beperking is, is verre van dwingend. Men kan immers ook aannemen (zoals voorgesteld 
in Vanden Wyngaerd 1989) dat adverbia vrijelijk kunnen adjungeren aan vP of VP. Indien 
een adverbium adjungeert aan VP, dan krijgen we de woordvolgorde NP-ADV-V; adjun-
geert het  aan vP dan levert dat de volgorde ADV-NP-V op. In beide gevallen kan men aan-
nemen dat het object in Spec,vP zit om aan epp(case) te voldoen. Enigszins vereenvoudigd 
kan dit schematisch als volgt worden weergegeven:

(5)  a [
IP
 SU [

vP
 OB [

VP
 ADV [

VP
 t

SU
 [

VP
 V t

OB
 ]]]

  b [
IP
 SU [

vP
 ADV [

vP
 OB [

VP
 t

SU
 [

VP
 V t

OB
 ]]]

Geen enkel principe in de generator heeft het effect dat adjunctie van adverbia en PPs aan 
andere constituenten dan VP uitgesloten zou zijn.2  Sterker nog, deze conclusie lijkt in een 
aantal gevallen moeilijk te vermijden. Beschouw de gevallen in (6):

(6)  a Ik heb gisteren gauw dat paper gelezen.
  b Ik heb gisteren dat paper gauw gelezen.
  c Ik heb dat paper gisteren gauw gelezen.

Aannemende dat een gescrambled object als in (3a) zich in Spec,vP bevindt, moet in (6b) 
het eerste adverbium aan vP geadjungeerd zijn (of aan een nog hogere projectie), en het 
tweede adverbium aan VP. De impliciete logica van Broekhuis is dat adverbia vaste plaat-
sen hebben, waaruit de positie van de argumenten in de zin kan worden afgeleid. Deze 
logica sluit nauw aan bij die van Cinque (1999), die aanneemt dat verschillende adverbia 
verschillende vaste posities in de structuur innemen. Tijdsadverbia zouden in die logica 
boven vP zitten, en manier-adverbia boven VP. De structuur van (6b) zou er dan uitzien 
als in (7):

(7)  [
IP
 Ik [

Time
 gisteren [

vP
 dat paper [

Manner
 gauw [

VP
 t

SU
 [

VP
 gelezen t

OB
 ]]]

Als we deze logica volgen, leidt de mogelijkheid van (6c), waar we de volgorde NP-ADV
Time 

-Adv
Manner

 hebben, echter gauw tot de conclusie dat het object nog verder naar links kan 
verplaatsen dan Spec,vP, m.a.w. dat er drie mogelijke posities voor het object zijn. En 
terwijl alignfocus het verschil tussen (6a) en (6b) verantwoordt, lijkt dat niet op te gaan 
voor het verschil tussen (6b) en (6c) (al is dat door het ontbreken van onafhankelijke tests 
voor het bepalen wat oude en nieuwe informatie is, niet onomstotelijk vast te stellen). 
Maar zelfs drie posities voor het object zijn nog onvoldoende, gegeven dat we het aantal 

2   In de structuur die Broekhuis geeft voor het Nederlands (zijn voorbeeld (16b)) wordt het adverbium 

geadjungeerd aan vP, boven de basisplaats van het subject maar onder de landingsplek van het object, wat zich in 

een proxiprojectie van vP bevindt. Het lijkt dus wel dat Broekhuis hier zelf multipele adjunctieplaatsen aanneemt 

voor adverbia.
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bijwoordelijke bepalingen nog kunnen opvoeren, en dat in zulke gevallen een definiet 
object elke mogelijke plaats in het middenveld kan bezetten:

(8)  a Ik heb om die reden gisteren gauw op de trein dat paper gelezen.
  b Ik heb om die reden gisteren gauw dat paper op de trein gelezen.
  c Ik heb om die reden gisteren dat paper gauw op de trein gelezen.
  d Ik heb om die reden dat paper gisteren gauw op de trein gelezen.
  e Ik heb dat paper om die reden gisteren gauw op de trein gelezen.

Volgens de Broekhuis/Cinque logica zouden er vijf verschillende posities moeten zijn voor 
het object. Het is vooralsnog onduidelijk dat een benadering in termen van schendbare en 
gerangschikte beperkingen deze verschillende woordvolgordes op een inzichtelijke manier 
kan afleiden. Het alternatief dat ik heb voorgesteld in (5) hierboven heeft dit probleem 
niet: in elk van de zinnen van (8) bezet het object dezelfde positie, en adverbiale constitu-
enten adjungeren vrijelijk aan zowel vP als VP.

• 2  Waar zit informatiestructuur?

Een aspect waarin de optimaliteitstheoretische syntaxis superieur is aan de minimalistische 
is de incorporatie van informatiestructurele noties en principes (bv. het principe alignfocus 
(1) hierboven). Uit (1) volgt dat in een zin als (3a) het verplaatste object geen focus (in 
de zin van ‘nieuwe informatie’; zie noot 1) kan zijn. Dit stelt echter een probleem voor de 
organisatie van de grammatica, en in het bijzonder voor de assumptie dat er een aparte 
tak is voor de vorm (Phonetic Form of PF) en een andere voor de betekenis (Logical Form 
of LF). Dit is het zogenaamde T-model van de generatieve grammatica. Stel dat linearisatie 
gebeurt op PF (zoals Broekhuis aanneemt). Een beperking van het type alignfocus, die 
naar woordvolgorde verwijst, moet dan werken op de PF-tak van de grammatica, omdat er 
op de LF-tak alleen hiërarchische en geen gelineariseerde structuur is. Maar een interpre-
tatie van een constituent als oude of nieuwe informatie is dan weer iets wat thuishoort in 
de betekenistak. Kunnen we ons uit dit moeras trekken door aan te nemen dat linearisatie 
toch in de syntaxis gebeurt? Hierdoor bevatten zowel PF als LF gelineariseerde structuren. 
Dat stelt ons in ieder geval in staat om iets als alignfocus in de LF-tak van de grammatica 
te situeren. Dat lost één probleem op, maar het doet er een ander ontstaan: een aantal 
beperkingen uit de OT-literatuur leggen een verband tussen prosodische eigenschappen 
enerzijds en eigenschappen die met betekenis (in brede zin) te maken hebben anderzijds.3  
Nemen we als voorbeeld contr (De Hoop 2004, Bouma & de Hoop 2008)

(9)  contr(astive stress) 
   Stress  on a pronoun corresponds to a rhetorical relation of contrast, and vice 

versa

3   Vogel (2004) beschouwt bv. d-pronoun als een wezenlijk fonologische beperking. Zie ook de verschillende 

beperkingen in Bouma & De Hoop (2008).  
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De werking van een dergelijk principe vereist dat het toegang heeft tot beide takken 
tegelijk, d.w.z. zowel vorm als betekenis. Deze conclusie geldt meer algemeen t.a.v. de OT-
evaluator zelf, gegeven het feit dat de verschillende soorten van beperkingen gerangschikt 
zijn t.o.v. elkaar.4 Onduidelijk is hoe dit te rijmen valt met het T-model, waarin aspecten 
van een taaluiting die met de vorm te maken hebben op een andere tak zitten dan aspec-
ten die met de betekenis te maken hebben.
 Een meer radicale, mogelijk controversiële, conclusie dringt zich op: principes die 
verwijzen naar informatiestructuur behoren niet tot de competentie, maar tot de perfor-
mancesystemen. Om deze gedachte wat concreet te maken, wil ik een vergelijking maken 
met fonologische representaties die gebruik maken van verschillende tiers of verdiepingen 
(Goldsmith 1979, McCarthy 1985). Een Arabische vorm als kutib- krijgt bv. de representa-
tie in (10), met twee melodische verdiepingen (een vocalische en een consonantische), en 
een temporele verdieping (aangegeven door CVCVC):

(10)  
     u  i
     
 

    C V C V C

    k  t  b
    
Een akoestisch signaal is daarentegen strikt lineair; dit betekent dat ergens in de verbinding 
met de performancesystemen er een proces van tier conflation plaatsvindt, dat de drielagige 
representatie in (10) reduceert tot een éénlagige, gelineariseerde vorm kutib‑. Performan-
cesystemen kunnen bepaalde manipulaties uitvoeren op deze gelineariseerde vormen. 
Een voorbeeld hiervan zijn fonologische versprekingen (bv. geel vaas voor veel gaas). Op 
dezelfde manier kan men zich voorstellen dat performancesystemen die te maken hebben 
met informatiestructuur en prosodie werken met éénlagige, gelineariseerde representaties. 
Dat performancesystemen toegang kunnen hebben tot zowel vorm- als betekenisaspecten 
wordt overigens aangetoond door een fenomeen als semantic priming, d.w.z. het gegeven 
dat een vorm sneller herkend wordt wanneer hij voorafgegaan wordt door een seman-
tisch gerelateerde vorm (Meyer and Schvaneveldt 1971). Het hoeft geen betoog dat een 
dergelijk perspectief op principes die informatiestructuur relateren aan woordvolgorde en 
prosodie verregaande consequenties heeft voor het door Broekhuis verdedigde model.

4    In het model van de grammatica zoals Broekhuis (2008: 56) dat geeft, zijn er geen twee dergelijke takken terug 

te vinden.
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In zijn reactie op mijn artikel stipt Vanden Wyngaerd een aantal interessante punten aan 
waarop ik graag inga: de opmerkingen in I en II, die vanwege de mij toegemeten ruimte 
noodzakelijk beknopt zijn, corresponderen met respectievelijk Vanden Wyngaerds para-
grafen 1 en 2.

• IA  Is object shift werkelijk optioneel?

Vanden Wyngaerd (voortaan VdW) laat zien dat de volgordeverschillen tussen zijn (3a) 
en (3b) ook afgeleid kunnen worden wanneer object shift verplicht zou zijn: “indien een 
adverbium adjungeert aan VP, dan krijgen we de woordvolgorde NP-ADV-V; adjungeert 
het aan vP dan levert dat de volgorde ADV-NP-V op.”

(1)  a [
IP
 SU [

vP
 OB [

VP
 ADV [

VP
 t

SU
 [

VP
 V t

OB
 ]]]

  b [
IP
 SU [

vP
 ADV [

vP
 OB [

VP
 t

SU
 [

VP
 V t

OB
 ]]]

Een verschil tussen de twee voorstellen is dat ze andere implicatierelaties vooronderstel-
len. Terwijl mijn voorstel uitgaat van de implicaties in (2a&a′), die naar mijn mening 
volstrekt transparant zijn, gaat het voorstel van VdW uit van de implicaties in (2b&b′), die 
volgens mij op zijn minst een verdere uitwerking nodig hebben voordat we die kunnen 
aanvaarden.

(2)  a object behoort tot presuppositie ⇒ object verplaatst
  a′ object behoort tot focus ⇒ object verplaatst niet
  b object behoort tot presuppositie ⇒ ADV adjungeert aan vP
  b′ object behoort tot focus ⇒ ADV adjungeert aan VP

Zelfs wanneer het mogelijk blijkt de implicaties in (2b&b′) voldoende te motiveren, heb-
ben we niet meer dan een alternatief voor mijn voorstel. Om te kunnen beoordelen welk 
alternatief superieur is, moeten we daarom kijken hoe de twee voorstellen het doen in 
andere empirische domeinen. In Broekhuis (2008: §4.2) heb ik beargumenteerd dat de 
implicaties in (2a&a′) niet alleen voor objecten maar ook voor subjecten gelden. Hiermee 
kunnen we o.m. de feiten in passieve zinnen als (3) verantwoorden: in voorbeeld (3a) 
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behoort het onderwerp tot de focus van de zin en bevindt het zich in zijn onderliggende 
VP-interne positie; in (3b) behoort het onderwerp tot de presuppositie van de zin en is het 
verplaatst naar de reguliere subjectpositie direct volgend op het voegwoord (specIP). 

(3)  a dat Peter het boek aangeboden werd  het boek ⊂ focus
  b dat het boek Peter aangeboden werd 

 
het boek ⊂ presuppositie

Omdat deze voorbeelden ondubbelzinnig laten zien dat deze vorm van subject shift optio-
neel is, kan ik deze voorbeelden op vrijwel identieke manier behandelen als die met object 
shift. Het voorstel van Vanden Wyngaerd, daarentegen, heeft niets over de voorbeelden 
in (3) te zeggen: derhalve dient hij subject en object shift ondanks de overeenkomsten te 
behandelen als volkomen van elkaar losstaande verschijnselen en mist hij duidelijk een 
generalisatie.

• iB  De adjunctieplaats van adverbiale bepalingen: VP of vP

Waar VdW de adjunctieplaats van de adverbia afhankelijk maakt van de informatiestruc-
tuur van de zin, volg ik de standaardaanname dat de adjunctieplaats afhangt van de 
modificatierelaties binnen de zin: VP-adverbia modificeren de VP (het werkwoord en 
zijn objecten) en worden derhalve aan VP geadjungeerd; de zinsadverbia modificeren de 
gehele propositie (de VP plus het subject) en worden derhalve aan vP geadjungeerd. Aan-
gezien de testen in noot 1 van mijn artikel laten zien dat gisteren een zinsadverbium is en 
gauw een VP-adverbium, voorspel ik terecht dat VdW’s voorbeelden in (6b&c) mogelijk 
zijn; het feit dat ook (6a) mogelijk is, volgt uit de discussie in de volgende subparagraaf, 
maar omdat ik geen ruimte heb om dat te laten zien, moet ik hiervoor verwijzen naar 
Broekhuis (2008: §2.4.1.3).

• iC  De adjunctieplaats van adverbiale bepalingen: VP/vP of proxi‑projectie van VP/vP

VdW stelt terecht dat mijn analyse van object shift ervan uitgaat dat de zinsadverbia 
moeten adjungeren aan de vP en niet aan de proxi-projectie van vP. Daaraan wil ik graag 
toevoegen dat zelfs uit mijn aanname dat de adjunctieplaats bepaald wordt door de modi-
ficatierelatie, niet duidelijk wordt waarom deze beperking van kracht zou zijn, zodat ik 
voorspel dat beide structuren in (4) in principe mogelijk zijn. 

(4)  a [ 
proxi-vP

 object v ADV [
vP

 ... t
v
 [

proxi-VP
 t′

object
 V [

VP
 t

V
 t

object
]]]]

  b ADV [ 
proxi-vP

 object v [
vP

 ... t
v
 [

proxi-VP
 t′

object
 V [

VP
 t

V
 t

object
]]]]

Een verschil tussen de twee structuren is dat alleen in (4a) te zien is dat object shift (d.w.z. 
de verplaatsing die het spoor t′

object
 achterlaat) heeft plaatsgevonden; in (4b) laat object 

shift de woordvolgorde ongewijzigd. Chomsky (1986: §9) heeft gesuggereerd dat derge-
lijke niet-zichtbare verplaatsingen uitgesloten zijn en een dergelijke beperking keert ook 
terug in het minimalistisch programma in de vorm van de “Effect-on-Output” conditie 
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in Chomky (2001) en Sabel (2005). In Broekhuis (2008) volg ik deze traditie en neem 
ik de schendbare beperking no vacuous movement (novacm) aan: doordat deze beperking 
geschonden wordt door (4b) maar niet door (4a), wordt de laatste structuur geselecteerd 
als de optimale kandidaat. 
 Het is echter cruciaal dat novacm niet vereist dat alle zinsadverbia aan vP aangehecht 
worden: één is voldoende om deze beperking te bevredigen. Wanneer er meerdere zins-
adverbia zijn, kunnen de overige daarom vrijelijk geadjungeerd worden aan de vP of de 
proxi-vP. Dit verklaart waarom object shift in VdW’s voorbeelden in (8) schijnbaar zoveel 
landingsplaatsen heeft. Hoewel ik nog niet onderzocht heb welke factoren bepalen welke 
volgorde uiteindelijk geselecteerd wordt (zie Slioussar, 2007, voor een aantal goede sug-
gesties), is het in ieder geval niet zo dat ik, zoals VdW beweert, in navolging van Cinque 
meerdere landingsplaatsen voor object shift dien aan te nemen om de grote vrijheid in 
objectplaatsing te kunnen verantwoorden. Dit laat overigens onverlet dat er wel degelijk 
meer structurele posities in de zin zijn waar elementen naartoe kunnen verplaatsen dan 
de twee landingsplaatsen voor object shift die ik hier besproken heb, maar die betreffen 
A′-scrambling. 

• II  De formulering van AlIGnFoCuS

Het bezwaar dat VdW in paragraaf 2 formuleert, verbindt hij aan het zogenaamde T-model, 
waarin verplaatsingen kunnen plaatsvinden die niet zichtbaar zijn in de lineaire volgorde 
van de uiting. Dit model kan sinds Chomsky (2000) echter niet langer gezien worden als 
representatief voor de minimalistische benadering en wordt expliciet verworpen in Broekhuis 
(2008) ten gunste van een model zonder onzichtbare verplaatsing. Toch blijft ook in dit 
model VdW’s bezwaar in gewijzigde vorm geldig. De beperking alignfocus verwijst naar 
lineaire volgorde, terwijl de structuren die geëvalueerd worden, uitsluitend hiërarchisch 
geordend zijn: het maken van een lineaire volgorde is immers een taak van de fonologi-
sche component. Dit probleem kan echter eenvoudig opgelost worden door alignfocus in 
puur hiërarchische termen te herdefiniëren en te eisen dat een constituent die deel uit-
maakt van de focus van de zin geen andere constituenten van de zin asymmetrisch mag 
c-commanderen: omdat de notie “asymmetrisch c-commanderen” door de fonologische 
component vertaald wordt als “voorafgaan aan” (Kayne 1994) is er niet meer nodig dan 
een cosmetische ingreep en is er zeker geen beroep op (nog te ontwikkelen) performan-
cesystemen nodig.
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